
Operadora inicia um novo 
ciclo rumo a uma década  

de existência.
VEJA NA PÁGINA 3

      AGOSTO/ 2019 – Nº 84
VIDA e SAÚDE
JORNAL

Conheça o nosso novo canal 
de informações sobre o 

plano e a sua saúde.
VEJA NA PÁGINA 4

Tire suas dúvidas sobre os medicamentos genéricos e saiba por que 
eles são a melhor opção para a sua saúde.   
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OS CONCEITOS E OPINIÕES EMITIDOS NESTA COLUNA REPRESENTAM A POSIÇÃO DO DIRETOR DE RELAÇÕES COM OS PARTICIPANTES.

os últimos meses, a Cemig 
Saúde tem acompanhado de 

perto o desenrolar dos acontecimentos 
na Cemig e sua repercussão em Minas 
Gerais e na Operadora. Também temos 
conversado com a União Nacional das 
Instituições de Autogestão em Saúde 
(Unidas) e discutido o momento atual 
da saúde, não só em Minas Gerais, como 
em todo Brasil, além de implantar ações 
para alinhar a nossa postura e o nosso 
planejamento estratégico.

Nesse sentido, participei de um debate 
sobre planos de saúde na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, ao lado de 
nosso presidente Anderson Ferreira. 
Estamos em defesa da Cemig Saúde e do 
posicionamento pelo qual estamos sempre 
lutando, acreditando em nosso plano 
de saúde e que a autogestão é a melhor 
solução, e refirmo que sou contrário ao 
processo de privatização da Cemig.

Para tornar o nosso plano cada vez 
melhor e mais sustentável, também 
estamos trabalhando para melhorar a 
nossa gestão com a implantação de 
novas ações. Uma dessas iniciativas 
é o Conexão Saúde, a nova forma 
de cuidado da Operadora, que foi 
implantado no mês de abril e já vem 
apresentando grandes resultados.

Temos observado um grande 
crescimento no número de beneficiários 
vinculados ao Conexão Saúde, assim 
como um aumento de atendimentos 
médicos e de enfermagem e de 
retornos nas consultas, como você 
verá na página 3. Eu acredito neste 
novo programa, que em breve estará 
chegando ao interior do estado, e é 
essencial que todos levem a proposta 
para os seus dependentes, para que 
os bons resultados do Conexão Saúde 
cresçam cada dia mais.

Em agosto, o interior de Minas voltou 
a receber o DRP/Ouvidoria Itinerante. 
Recentemente estivemos com 111 
novos empregados da Cemig para 
apresentar o nosso plano de saúde e, 
até o fim de 2019, vamos passar pelo 
Triângulo Mineiro, Zona da Mata e 
pelo sul de Minas.

Assim, vamos fechar o ciclo de 
2019 cumprindo a proposta de 
levar informação, debater e ouvir as 
opiniões dos beneficiários sobre o 
nosso plano de saúde.

Marcos Barroso de Resende
Diretor de Relações com os Participantes  
da Cemig Saúde 
(31) 3253-4900 | marcosbr@cemigsaude.org.br 
Ouvidoria
ouvidoria@cemigsaude.org.br
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Cemig Saúde 
 mais próxima de você



A  Cemig Saúde acaba de completar nove 
anos de história. Com isso, iniciamos um novo 

ciclo rumo a uma década de existência. Em um mercado tão 
desafiador quanto é o mercado de saúde, nossa trajetória 
demonstra que temos feito um bom trabalho em cuidar da 
saúde de nossos beneficiários.

Com o início deste novo ciclo, direcionamos o nosso olhar para 
a principal missão da Operadora: oferecer o melhor plano de 
saúde e os melhores serviços para você e sua família. Nessa 
missão, não podemos deixar de lado a busca por resultados 
cada vez mais sustentáveis, tanto para as nossas patrocinadoras 
quanto para os prestadores, assim como o alcance das metas 
que vão nos ajudar a trilhar um caminho de excelência.

O nosso presidente, Anderson Ferreira, revela que a satisfação dos 
beneficiários é uma das principais metas da Operadora. “Precisamos 
estar focados na qualidade dos nossos serviços para que os 
beneficiários continuem cada vez mais satisfeitos. Queremos que 
as pessoas tenham um cuidado coordenado em todo o sistema de 
saúde, desde sua entrada ao procurar um serviço até a solução de seu 
problema”, revela.

Mas não faltam desafios nesta jornada. O mundo está mudando 
e precisamos nos reinventar continuamente, fazendo nascer uma 
nova empresa a cada dia e mantendo a qualidade dos nossos 
serviços, alinhada ao cenário que vivemos hoje.

“Temos implantado uma série de ações nesse sentido. Uma delas 
é a adoção de um novo modelo de cuidado, baseado na Atenção 
Primária à Saúde (APS), assim como novas plataformas e novos 
formatos de atendimento”, afirma Anderson. Mais do que oferecer 
uma nova forma de cuidado, conduzimos os beneficiários rumo a 
uma nova forma de pensar a saúde.

Mas não estamos sozinhos nessa jornada. Contamos com a 
ajuda de todos os beneficiários para que consigamos fazer 
uma Cemig Saúde cada vez melhor e mais duradoura. “Os 
beneficiários sempre demonstraram muito orgulho do plano 
da Cemig Saúde. Queremos que esse orgulho permaneça e 
contamos com a ajuda de todos para continuar nessa jornada”, 
completa nosso presidente.

3

P romover o cuidado integral dos 
beneficiários e colocá-los sempre em 

primeiro lugar. Com essa proposta, o Conexão Saúde 
vem transformando a forma como utilizamos o plano 
de saúde e tem colocado em prática um cuidado 
contínuo, preventivo e sustentável.

Mais cuidado 
e grandes 
resultados

É tempo de  
soprar as velinhas

Com o crescimento do número de pessoas vinculadas, 
o Conexão Saúde também vem apresentando um 
crescimento de consultas médicas e de enfermagem, 
assim como um aumento na quantidade de retornos. 
Isso mostra que a maior parte dos empregados aderiu ao 
Conexão Saúde e já considera a equipe multidisciplinar 
do programa uma referência no cuidado de sua saúde. 

Ao participar de uma pesquisa de satisfação sobre o 
Conexão Saúde, utilizando a metodologia Net Promoter 
Score (NPS), os beneficiários precisaram responder o quanto 
indicariam o programa a um amigo, em uma escala de 0 a 
10. Daqueles que participaram, 62% atribuíram notas 9 e 10, 
o que coloca o Conexão Saúde em uma Zona de Qualidade, 
de acordo com essa metodologia. 

O Centro de Promoção à Saúde, em Belo Horizonte, foi 
escolhido como o lar da primeira equipe multidisciplinar. Já a 
segunda clínica do Conexão será inaugurada na 1ª semana 
de dezembro na região centro-sul de BH, em frente à sede 
da Cemig, e contará com uma sala dedicada à medicação 
e observação dos pacientes e uma equipe formada por 
enfermeira, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, técnico de 
enfermagem e farmacêutico.

Se não reside em Belo Horizonte ou região, pode ficar 
tranquilo – logo o Conexão Saúde chegará a novas 
cidades para que um maior número de pessoas aproveite 
essa nova forma de cuidado!

E os resultados da iniciativa já começaram a 
aparecer: 

•	Até o mês de julho, 381 beneficiários se 
vincularam a essa nova forma de cuidado.  

•	E a equipe da Cemig Saúde vem nos enchendo 
de orgulho: 118 profissionais da Operadora 
se vincularam ao programa, o que 
representa 92% do total de colaboradores.
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SAÚDE E APRENDIZADO 
        para você

Na última edição do jornal Vida e Saúde, você 
conheceu a nossa plataforma de cursos online: o Instituto 

Cemig Saúde Online. A plataforma foi lançada em julho e 
vem incentivando os beneficiários a aprenderem mais sobre a 
Cemig Saúde e o nosso plano, através de módulos que tratam 
de temas variados, com novidades todos os meses.

Outra novidade é o Blog Viva+, o novo canal de informações 
da Operadora, lançado no dia 6 de agosto. Aberto a todos os 
públicos, o blog traz conteúdos relevantes para os beneficiários 
e seus familiares sobre quatro temas principais: cuidado 
coordenado, saúde da família, bem-estar e o plano de saúde.

“O blog Viva+ vem conversar com o beneficiário em 
um formato novo, dinâmico e moderno. Neste canal, 
ele poderá consumir informação de qualidade para 
toda a família, além de colaborar para a ampliação de 
seu conhecimento sobre o plano”, conta a analista de 
comunicação Barbara Goulart Cotrim.

A novidade está alinhada ao Instituto Cemig Saúde Online e tem 
o objetivo de levar ainda mais informações aos beneficiários, 
tornando-os mais conscientes dos serviços, participantes do 
plano e, principalmente, gestores de sua própria saúde. 

O Assessor de Comunicação André Elesbão revela que, ao 
conferir uma informação no blog, o beneficiário poderá ser 
levado a conhecer o Instituto – e vice-versa. “O Instituto 
Cemig Saúde tem uma função de educar, enquanto o 
Blog Viva+ tem uma função de orientar as pessoas sobre 
como viver melhor, com mais saúde. Uma plataforma está 
interligada à outra e isso faz com que a comunicação da 
Operadora se torne mais efetiva para as pessoas”, explica.

Que tal conferir o Blog Viva+ e ficar por dentro 
de informações de qualidade sobre a sua saúde 
e o seu plano? Você também pode assinar a 
newsletter do site e receber em seu e-mail todas 
as novidades da página. 

Acesse vivamais.cemigsaude.org.br e aproveite!



5

Benefícios além 
do preço

Grande qualidade, ótimos preços e 
eficácia comprovada. Sabe do que estamos 

falando? Dos medicamentos genéricos, é claro! Muitas 
pessoas acreditam que o baixo custo é a única vantagem 
dos genéricos, mas eles também contam com qualidade 
equivalente ao dos itens de marca e podem substituí-los 
com segurança – afinal, sua eficácia é assegurada pelos 
inúmeros testes exigidos por lei.

Já que estamos falando em valores, aí vão alguns 
números: os genéricos são cerca de 35% mais baratos 
que os remédios de marca, embora, na prática, possam 
custar até 60% menos. O baixo preço se deve ao fato 
de suas fabricantes não precisarem arcar com custos 
de propaganda ou pesquisa para o desenvolvimento 
de seu princípio ativo, uma vez que esses produtos são 
basicamente uma cópia de medicamentos com patente 
expirada e já consolidados no mercado.

E não pense que os remédios chegaram ontem por aqui 
– a Lei dos Medicamentos Genéricos foi instituída no Brasil 
em 1999! Isso quer dizer que eles estão há 20 anos no país 
ampliando o acesso da população a remédios eficazes e 
mais baratos, além de contribuir para que cada vez mais 
pessoas possam obter um tratamento médico adequado.

Se você ainda tem dúvidas sobre os genéricos, 
fique ligado em alguns pontos importantes:

•	Se um remédio de marca é comercializado apenas 
com a receita, isso quer dizer que o genérico com o 
mesmo princípio ativo também só pode ser adquirido 
com a prescrição médica. 

•	Caso tenha dúvidas na hora de adquirir um 
medicamento ou se você não encontrou o genérico 
na farmácia, pergunte ao farmacêutico se o item pode 
ser substituído por outro remédio. 

•	Lembre-se: a consulta médica é o momento ideal para 
tirar todas as suas dúvidas sobre medicamentos. Portanto, 
pergunte ao profissional de saúde se o remédio original 
pode ser substituído ou não, quais são as suas opções e 
peça para que a versão genérica seja indicada na receita.

Quer passar a contar com todas as vantagens que os 
genéricos têm a oferecer? Aproveite os convênios da 
Cemig Saúde com diversas farmácias espalhadas por 
Minas Gerais! Temos convênio com a Drogaria Araújo, 
Drogarias Pacheco, Droga Raia, Drogasil, Drogaria 
Minas-Brasil e Drogaria Indiana.



Um cuidado  
   valioso
Todo dia é dia de cuidar da saúde das gestantes e dos pequeninos 

que vêm por aí. Para que o cuidado com mamães e bebês seja sempre o foco 
principal da história, é essencial que toda a família esteja unida para oferecer o apoio 
necessário às gestantes e garantir que a amamentação seja um momento tranquilo e 
benéfico para todos..

Vamos juntos nessa viagem rumo a uma gravidez tranquila e a um ambiente saudável para 
a amamentação?

Está bem aqui, a um QR Code de distância. Para acessá-la, já sabe: basta escanear o 
código com qualquer aplicativo que possua um leitor de QR Code.

Você também pode visualizar os prestadores habilitados para atendimento via 
convênio no portal da Cemig Saúde (www.cemigsaude.org.br), no menu Rede 
Credenciada. Já os prestadores descredenciados estão no menu Substituição de Rede. 

No app da Cemig Saúde é possível acessar apenas a rede credenciada.
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Cadê 
a lista de 
convênio que  
estava aqui? 

Primeira parada: Cuidado com a gestante

A gravidez requer exames específicos e uma mudança no  
dia a dia das futuras mães. Afinal, um cuidado bem assistido 
ajuda no desenvolvimento do bebê e preserva a saúde e a 
segurança da mulher.

Assim que a gravidez é descoberta, é hora de começar a fazer 
o pré-natal e todos os exames recomendados pelo médico. As 
consultas devem seguir um cronograma:
• Uma vez por mês até a 28ª semana.
• A cada 15 dias entre a 28ª e a 36ª semana.
• Semanalmente após a 36ª semana.

Não se esqueça das vacinas: todas as doses indicadas às 
gestantes devem ser colocadas em dia.

Em caso de sintomas, como febre ou dor, o médico deve 
ser procurado. Além disso, a gestante jamais deve tomar 
medicamentos por conta própria.

Ao longo da gravidez, não é preciso fazer grandes mudanças 
no cardápio, apenas evitar alimentos que podem trazer riscos 
ao bem-estar da mãe e do bebê. É o caso de produtos como sal, 
açúcar, café, frituras e alimentos crus, como sushi. E mais: nada 
de ingerir bebidas alcoólicas ou fumar.
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Segunda parada: Amamentação

Este ano, a Semana Mundial de Aleitamento 
Materno, celebrada em agosto, destacou 
a importância do envolvimento de toda 
a família, e não apenas da mãe, durante 
a amamentação. Afinal, para criar um 
ambiente propício para que as gestantes 
possam amamentar seus filhos de forma tranquila e relaxada é 
preciso incluir pais, familiares, amigos e colegas de trabalho.

Considerada a melhor fonte de nutrição infantil, a 
amamentação pode reduzir em 13% a mortalidade por 
causas evitáveis em crianças menores de cinco anos.

Diarreia, infecções respiratórias e alergias são 
algumas das doenças que podem ser evitadas com 
a amamentação. A prática também reduz o risco de 
hipertensão, colesterol alto, sobrepeso e diabetes 
na vida adulta.

De acordo com o Ministério da Saúde, o ideal é que as 
crianças sejam amamentadas até os dois anos ou mais 
e de forma exclusiva até o sexto mês de vida.

Para as mães, o aleitamento diminui os riscos de 
anemia, osteoporose, doenças cardíacas, câncer de 
mama e de ovário, depressão e hemorragia pós-parto.

Deu para perceber o quanto os cuidados durante a gravidez e 
a amamentação são importantes para a saúde das mamães e 
dos bebês, não é mesmo? Lembre-se: sua ajuda é fundamental 
nessa história. Faça a sua parte no cuidado das gestantes e 
favoreça a amamentação!

Linha de cuidado materno-infantil

Para que os futuros pais recebam seu bebê com 
tranquilidade e segurança, a Cemig Saúde criou 
programas para oferecer orientações antes, durante e 
após a gravidez, seguindo a linha de cuidado materno-
infantil. Conheça as principais ferramentas do programa!

Monitoramento da gestante
Todos os meses, as mamães recebem ligações com 
orientações e dicas sobre pré-natal, alimentação, 
preparativos para o parto e cuidados com a saúde.

Curso Casal Grávido
Por meio de palestras ministradas por profissionais de 
saúde, o curso é realizado a cada 4 meses, na sede da 
Cemig Saúde, e orienta papais e mamães para que a 
chegada do bebê seja um momento seguro e tranquilo.

Geração Luz
Com o programa os novos pais recebem a visita 
domiciliar de uma enfermeira, que ajuda a esclarecer 
dúvidas e minimizar as inseguranças relacionadas aos 
primeiros dias de vida do bebê.

Para participar da linha de 
cuidado materno-infantil, 
as gestantes devem entrar 
em contato pelo e-mail 
prevencao@cemigsaude.org.br.

Vai fazer uma cirurgia? 
Saiba que o sucesso de um procedimento 

cirúrgico não depende apenas das habilidades técnicas 
do cirurgião e de sua equipe. O preparo prévio e os cuidados 
antes da cirurgia também são essenciais para uma boa 
recuperação – e é para isso que os procedimentos denominados 
risco cirúrgico funcionam.

Conhecido como exame pré-operatório, o risco cirúrgico pode ser 
realizado por um clínico geral ou um cardiologista, sendo analisado 
pelo anestesista durante a consulta pré-anestésica. O procedimento 
faz uma análise do estado geral do paciente que vai ser submetido à 
cirurgia, para identificar e minimizar possíveis complicações.
 
“O risco cirúrgico é o primeiro contato do paciente com o 
anestesista. É o momento em que o profissional de saúde pode 
conhecer melhor a história clínica do paciente para definir o 
procedimento anestésico a ser utilizado e a medicação a ser 
ministrada na cirurgia. Já o paciente deve utilizar o momento do 
risco cirúrgico para tirar todas as suas dúvidas, desde a cirurgia em si 
até o uso da anestesia”, explica a médica Adriana Gomes Carneiro.

Vai fazer uma cirurgia? Conheça as principais informações que 
são analisadas durante o risco cirúrgico:

• Histórico da doença atual e de seu tratamento.
• Uso de medicamentos. Por isso, conte ao médico todos os 
medicamentos que está utilizando.
• Experiência com outras anestesias.
• Condição de doenças crônicas, como 
diabetes, problemas cardíacos ou 
respiratórios e hipertensão arterial.
• História de alergias (ao látex e a 
medicamentos).
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Faça a coisa certa
Sempre realize o risco cirúrgico com antecedência – isso 
ajuda a sanar todas as dúvidas sobre os procedimentos e 
a garantir a segurança da cirurgia. Além disso, leve exames 
recentes à consulta, como exames de sangue e de urina, 
eletrocardiograma e ecocardiograma.
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Para comprar, basta apresentar o cartão da Cemig Saúde em qualquer 
uma de nossas lojas, em todo o estado. Acesse nosso site ou aplicativo 

e encontre a mais perto de você.

araujo.com.br
Baixe o aplicativo da Drogaria Araujo 

no Google Play ou Apple Store.

Além disso, você conta com uma lista de ofertas exclusivas nos 
genéricos do laboratório EMS, maior laboratório farmacêutico do Brasil!

 
Consulte a lista completa no site araujo.com.br/convenio. 

Na loja, solicite ao vendedor os medicamentos da LISTA ACESSO.

DESCONTOS ESPECIAIS 
EM GENÉRICOS DE CONFIANÇA? ARAUJO TEM!

em todos os 
medicamentos do 
laboratório Sandoz

de desconto em 
medicamentos 

de marca

em qualquer genérico


